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Hyvää alkanutta vuotta!
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! –liike (KKPH!) on avoin kansalaisverkosto, jonka päämääränä on,
että Helsinkiin perustetaan laaja etelästä pohjoiseen ja idästä länteen ulottuva verkostomainen urbaani
uuden ajan kansallinen kaupunkipuisto. Verkosto on toiminut asian eteen aktiivisesti viisi vuotta.
Päämäärän saavuttamista tukee 82 yhteisöä ja tuhansia helsinkiläisiä.

Tilannekatsaus:
Kaupunki on valmistelemassa kansallisen kaupunkipuiston esiselvitystä. Helsingin kansallisen
kaupunkipuiston esiselvityksessä kuvataan helsinkiläisen luonnon ja kulttuuriympäristöjen
erityispiirteet ja kaupunkipuiston sisällölliset tavoitteet, alustava tarkastelualue ja rajausedellytykset,
Helsingin tarinan runko sekä työn aikainen vuorovaikutus. Helsingin tarinaa valmistelee työryhmä,
jonka koordinaattorina toimii kkp-työryhmän sihteeri Raisa Kiljunen-Siirola. Ryhmään kuuluvat Matti
Lipponen ja Pete Lipponen KKPH!:sta sekä tutkija Petteri Kummala Helsingin kaupunginmuseosta ja
kaupunkiekologi Kaarina Heikkonen kaupungin ympäristöpalveluista.
Keväällä 2017 alkaneessa esiselvitysvaiheessa kaupunki on koonnut esiselvitystyössä tarvittavaa aineistoa
kkp-työryhmän virkamiestyönä.
Työn aikana järjestettiin avoin sähköinen karttakysely (12/ 2017) https://app.maptionnaire.com/fi/3173
Erätauko -dialogi (5/2018) Tieteiden talolla
sekä verkkokeskustelu (10/2018) https://keskustelu.hel.fi/processes/kaupunkipuisto
Osana työstä kaupunki järjesti seitsemän asiantuntijatyöpajaa eri aiheista.
Näistä kyselyistä ja työpajoista on tietoa kaupungin sivulla: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-

ymparisto/luonto-ja-viheralueet/puistot/kaupunkipuisto/
Luonnoksia kansallisen kaupunkipuiston alustavaksi tarkastelualueeksi. Vuoden 2018 aikana on
hahmoteltu kansallisen kaupunkipuiston alustavaa rajausta. Kaupungin hahmottelemat kolme
alustavaa luonnosvaihtoehtoa alustavaksi tarkastelualueeksi olivat kommenteilla lokakuussa 2018
järjestetyssä verkkokeskustelussa. Vaihtoehto 1 sai selvästi eniten kannatusta kyselyn perusteella.
Tämä vaihtoehto noudattelee yksimielisesti hyväksytyn valtuustoaloitteen sisältöä.
Alla linkit vaihtoehtoihin 1-3:
Vaihtoehto 1 laaja rajaus: https://keskustelu.hel.fi/uploads/decidim/attachment/file/2/big_VE1-Laaja2x.png
Vaihtoehto 2 Tiivis rajaus: https://keskustelu.hel.fi/uploads/decidim/attachment/file/3/big_VE2-Tiivis2x.png
Vaihtoehto 3 Merellinen rajaus: https://keskustelu.hel.fi/uploads/decidim/attachment/file/4/big_VE3Merellinen-2x.png
KKPH!-liikkeen piirissä on vuonna 2018 muodostettu omaa näkemystä alustavasta tarkastelualueesta.
Tässä linkki karttaan. KKPH!:n näkemys noudattelee liikkeen päämäärää ja yksimielisesti hyväksytyn
valtuustoaloitteen sisältöä. Karttaa tulee tarkentaa ja täydentää joidenkin kulttuuriympäristöjen
osalta. Itä-länsisuuntaiset poikittaisyhteydet ja kaupunkipurot tulee ottaa huomioon jatkotyössä.

Esiselvitykseen osallistuminen kangertelee
Kaupunginhallitus nimesi kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystyön osallisuuspilotiksi. Siksi
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! –liike on voinut osallistua kaikkiin kaupungin työpajoihin,
työryhmän kokouksiin ja valmistelutapaamisiin. Kotisivuillamme ja KKPH!:n avoimissa kokouksissa on
kerrottu selvitysvaiheesta, tiedotettu päättäjille työstä sekä pidetty omia työkokouksia
tarkastelualueesta.
Kesän ja syksyn 2018 aikana virkamiesten suunnitteluprosessi on irronnut osallistavasta prosessista.
Koemme, että työpajojen ja verkkokyselyiden tulokset ovat jääneet hyödyntämättä. Jatkotyössä
Asukkaiden ja järjestöjen saaminen mukaan jatkotyöhön on välttämätöntä. Miten lautakunnat
valtuutetut saavat tietoa kansallisen kaupunkipuiston suunnittelusta ja pääsevät
vaikuttamaan esiselvitykseen ja jatkotyön linjauksiin? Hankkeen hyvän alun jälkeen näyttää siltä, että
työ etenee avainvirkamiesten linjausten pohjalta ilman työssä kerättyä asiantuntijatietoa ja riittävää
vuorovaikutusta.

Tulossa 2019 kevätkaudella
- 16.1.2019 valtuutettu Atte Kaleva on kutsunut valtuutetut ja varavaltuutetut keskustelemaan
kansallisesta kaupunkipuistosta.
- Helmi-maaliskuussa KKPH!-liike järjestää seminaarin kansallisen kaupunkipuiston
suunnittelutilanteesta ja kulttuuriympäristöistä. Kutsu lähetetään järjestöille ja tukijoille.
- Maaliskuussa (alustava tieto) kaupunki julkaisee kansallisen kaupunkipuiston esiselvitysraportin.
- Touko-kesäkuussa (alustava tieto) kaupungin johtoryhmä käsittelee raporttia ja linjaa jatkokäsittelyn.

Taustaa
Kansallinen kaupunkipuisto sisältyy hyväksyttyyn kaupunkistrategiaan ja taloussuunnitelmaan 2019 – 2022.
Kaupunkistrategia sisältää tavoitteen kansallisesta kaupunkipuistosta: ”Kansallinen kaupunkipuisto–
hankkeesta tehdään päätös kuluvan valtuustokauden aikana, tekeillä olevan selvityksen valmistuttua.”
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti valtuustoaloitteen kansallisesta kaupunkipuistosta 22.2.2017 (Helsingin
kansallisesta kaupunkipuistosta tehdään perustamisselvitys).
Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen vaiheet:
Vaihe I: Esiselvitys
Helsingin kansallisen kaupunkipuiston esiselvitysraportissa kuvataan helsinkiläisen luonnon ja
kulttuuriympäristöjen erityispiirteet ja kaupunkipuiston sisällölliset tavoitteet, alustava tarkastelualue ja
rajausedellytykset, Helsingin tarinan runko sekä työn aikainen vuorovaikutus.
Vaihe II: Perustamisselvitys
Toisessa vaiheessa tarkennetaan maankäyttöselvityksiä ja aloitetaan hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen,
kuullaan lautakuntia ja tarvittavia kaupungin ulkopuolisia tahoja sekä kaupunkilaisia.
Vaihe III: Mahdollinen hakemusvaihe
Valtuuston päätöksenteon jälkeen on mahdollista edetä viralliseen haku- ja päätösvaiheeseen
ympäristöministeriössä.

Miten voin vaikuttaa
Yhteinen päämäärä ja vankka tuki kansallisen kaupunkipuiston kokonaisuudelle tarvitaan sen
perustamiseksi. Seuraa hanketta kotisivuiltamme (www.kaupunkipuisto.fi) sekä kaupungin
verkkosivuilta. Tervetuloa kaikille avoimiin KKPH!-kokouksiimme!

Terveisin Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! –liike (posti@kaupunkipuisto.fi)

